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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
privind masuri economice §;i fiscal-bugetare

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I
Prin derogare de la prevederile art. 13 alin.(6) din Ordonan^a Guvemului nr. 

2/2018 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.728 din 23 august 2018 privind 

pachetele de servicii de calatorie §i serviciile de calatorie asociate, precum §i 
pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
pentru pachetele de servicii de calatorie §i serviciile de calatorie asociate 

comercializate anterior decretarii stmi de urgen^a pentru anul 2020, daca incetarea 

contractului este determinata de masurile restrictive impuse de autoritati in vederea 

limitarii raspandirii coronavirusului Covidl9 §i calatorul nu accepta un alt pachet 
sau reprogramarea pachetului, rambursarea tuturor pla^ilor efectuate de catre turist 
sau de agentiile intermediare in numele turistului se realizeaza, fara intarzieri 
nejustificate §i, in orice caz, nu mai tarziu de 31.12.2020.

Art.II
Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activita^i publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.812 din 14 octombrie 2016, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza, dupa cum 

urmeaza:
La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 

urmatorul cuprins;
„(4) In cazul in care, in cursul unui an, un contribuabil intra in inactivitate 

temporara, voluntara sau impusa de autoritali, ca urmare a apari^iei unei epidemii 
sau pandemii §i/sau pentru prevenirea extinderii raspandirii bolii contagioase, dupa
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caz, acesta ramane in sistemul de impunere reglementat de prezenta lege nu mai 
datoreaza impozitul specific incepand cu luna urmatoare.”

2. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^), 
cu urmatorul cuprins:

(1*) Contribuabilii prevazufi la art.6 alin.(3), dupa incetarea unei perioade de 

stare de urgenfa, declara §i platesc impozitul specific pentru anul in care a existat 
starea de urgenfa, pana la sfar§itul anului urmator, doar pentru locurile efectiv 

ocupate.

Art.III
(1) Prin derogare de la articolul 3 alineat (1) din Ordonanfa de Urgenfa a 

Guvemului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre §i controlul 
activitafilor desfa§urate pe plaja publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.220 din 

10 martie 2006 cu modificarile §i completarile ulterioare, sezonul turistic estival pe 

litoralul Marii Negre incepe la data cand autoritafile vor ridica restricfiile privind 

activitatea turistica pe litoral §i se incheie la data de 30 septembrie.
(2) In termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru 

punerea in aplicare a prevederilor alineatului (1) autoritatea publica centrala cu 

atribufii in domeniul mediului, apelor §i padurilor modifica §i completeaza 

articolul 5 din Anexa 2 al Ordinului nr.454/2013 pentru aprobarea Instrucfiunilor 

privind organizarea §i desfa§urarea licitafiei publice pentru atribuirea contractelor 

de inchiriere a plajei Marii Negre, a Contractului-cadru de inchiriere a plajei Marii 
Negre §i a Listei sectoarelor de plaja libere propuse spre inchiriere, cu modificarile 

§i completarile ulterioare §i autoritatea publica centrala cu atribufii in domeniul 
turismului modifica §i completeaza Anexa 4 a Normelor metodologice privind 

autorizarea plajelor in scop turistic, aprobate prin din Ordinul nr. 1204/2010, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, astfel incat chiria aferenta suprafefelor de 

plaja se va diminua, astfel:
a) in funcfie de numarul de zile ramase efectiv din sezonul conform 

alineat (1) raportat la numarul zilelor aferent sezonului estival a§a cum este defmit 
in articolul 3 alineat (1) din OUG 19/2006 cu modificarile §i completarile 

ulterioare;
b) proportional cu numarul de §ezlonguri reduse conform alineat (2) la 

aceea§i suprafafa de plaja.
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Art.IV
Ordonanta de urgenta nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentm 

creditele acordate de institu^ii de credit §i institu^ii financiare nebancare anumitor 

categorii de debitori publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.261 din 30 

martie 2020 cu modificarile §i completarile ulterioare, se mqdifica §i_se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^) 

cu urmatorul cuprins:
(1^) Prin derogare de la prevederile Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului 

nr.50/2010 privind contracted de credit pentm consumatori, aprobata cu modificari 
§i completari prin Legea nr.288/2010, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i 
ale Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr.52/2016 privind contracted de credit 
oferite consumatorilor pentm bunuri imobid, precum §i pentm modificarea §i 
compdtarea Ordonan^i de urgen^a a Guvemului nr.50/2010 privind contracted de 

credit pentm consumatori, cu modificarile ulterioare, §i ad Ordonanfei Guvemului 
nr.51/1997 privind operaliunid de leasing §i societafid de leasing, republicata, 
obligafia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de 

capital, dobanzi §i comisioane, acordate debitorilor afectafi de toate tipurid de 

seceta de catre creditor! pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonanfe de 

urgenfa, se suspenda la cererea debitomlui cu pana la 18 luni, dar nu mai mult de 

31.10.2021, prin prelungirea corespunzatoare a maturitafi! creditului, fara costuri 
suplimentare.

2. La articolul 2 dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu
urmatorul cuprins:

(7) Masura prevazuta la alin.(l') se acorda exclusiv debitorilor afectafi
direct sau indirect de toate tipurid de seceta conform prevederilor ordinului comun 

al Ministmlui Afacerilor Interne §i Ministmlui Agriculturii §i Dezvoltarii Rurad.

Art.V
Prin derogare de la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, pentm anul 2020, autoritafid 

publice locale vor acorda, operatorilor economic! a caror cifra de afaceri a scazut 
cu peste 25% in trimestrul 1 al anului 2020 comparativ cu anul anterior sau defin 

certificat de stare de urgenfa, scutirea de impozit pe perioada suspendarii activitafii 
prin decizia autoritafilor publice sau a deciziilor conducerilor operatorilor 

economic! datorita efectelor Covid 19.
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat in forma ini(iala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constituiia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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